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Lastuamisarvolaskinsovelluksen tietosuojaseloste 
 

Kiitos mielenkiinnostasi Hoffmann-lastuamisarvolaskinsovellusta kohtaan (jäljempänä ”sovellus”). Yksityisyytesi 
suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Katsomme yrityksen haltuun luovutettujen tietojen suojaamisen olevan 
osa yrityksen vastuullista toimintaa. Jotta voit käyttää sovellustamme turvallisesti, käsittelemme henkilötietojasi tiukasti 
kaikkien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Seuraavassa kerromme lähemmin siitä, miten käsittelemme tietojasi.  
 

1. Kuka vastaa sovelluksen käyttäjän tietojen käsittelystä? 
Sovelluksen käyttöön liittyvien käyttäjän henkilötietojen käsittelystä vastaa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstr. 55, 81241 München. 
 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeugen tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä postitse edellä mainitun osoitteen 
kautta lisää osoitekenttään tieto: ”z. Hd. des Datenschutzbeauftragten” ja sähköpostitse osoitteessa 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. Milloin sovellus kerää käyttäjän tietoja ja mikä on tietojen keruun 
oikeusperusta? 

Kun käyttäjä lataa sovelluksen, välitetään lataamisen edellyttämät tiedot sovelluskauppaan. Näitä tietoja ovat 
käyttäjänimi, sähköpostiosoite, asiakastilin asiakasnumero, latausajankohta, maksutiedot sekä yksilöllinen 
laitetunnistenumero. Me emme pysty vaikuttamaan näiden tietojen keräämiseen emmekä vastaa niistä. Käsittelemme 
tietoja vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä sovelluksen lataamiseksi käyttäjän mobiililaitteelle.  
 
Käytämme Google Analytics -palvelua voidaksemme analysoida sovelluksen käyttöä ja kehittää sitä säännöllisesti. 
Tällöin käytetään niin sanottuja ”evästeitä”, jotka ovat pieniä, käyttäjän laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja ja 
mahdollistavat käyttäjän sovelluskäytön analysoinnin. Saatujen tilastojen avulla voimme parantaa tuote- ja 
palvelutarjontaamme ja räätälöidä sen kunkin käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Jos tiedot siirretään turvattomaan 
kolmanteen maahan, se tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. 
  
Oikeusperusta Google Analytics -palvelun käytölle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta 1 virke f alakohta. 
 
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, ja jos käyttäjän pysyvä asuinpaikka ei sijaitse EU:ssa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Käyttöehdot: https://www.google.com/analytics/terms/fi.html. 
 
Yleiskatsaus tietosuojaan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. 
   
Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy?hl=fi. 
 
Käyttäjä voi vastustaa tietojen käsittelyä jatkossa lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen 
dataprotection@hoffmann-group.com.  
 
Lisätietoa tietosuojasta on saatavilla osoitteessa:  
https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/ravemaf/company/datenschutz.  
 

3. Kuinka pitkäksi aikaa käyttäjän tiedot tallennetaan? 
Tallennamme käyttäjän tietoja vain niin pitkään kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin (esim. 
sopimussuhteeseen perustuen) tai niin pitkään kuin laissa edellytetään.  
 
Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Kun tietojen 
enimmäissäilytysaika on täyttynyt, poistetaan tiedot automaattisesti kerran kuukaudessa.  
 

4. Mitkä ovat käyttäjän tietosuojaoikeudet? 
Käyttäjällä on Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeugeen sekä Hoffmann-ryhmään nähden asiaa koskevan lainsäädännön 
mukaisesti oikeus saada tiedot nähtäväksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla), oikeus oikaista tiedot (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 16 artikla), oikeus poistaa tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla), oikeus rajoittaa tietojen 
käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla) sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-
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asetuksen 20 artikla). Lisäksi käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 
77 artikla). 
 
Jos käyttäjä on antanut Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeugelle tai Hoffmann-ryhmälle suostumuksen tietojen käyttöön, 
voi hän milloin tahansa peruuttaa suostumuksen jatkon osalta ilmoittamalla tästä sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä: 
 
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, faksi: +49 89 839189, sähköposti: 
dataprotection@hoffmann-group.com.  
 
Jos Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge käsittelee käyttäjän tietoja intressivertailuun perustuen, voi käyttäjä vastustaa 
tietojen käsittelyä. Käyttäjän ilmaistua vastustuksensa ei hänen tietojaan enää käsitellä, jollei käsittelystä vastaava yritys 
pysty osoittamaan tietojen käsittelylle pakottavia lakisääteisiä perusteita, jotka ylittävät käyttäjän edut, oikeudet ja 
vapaudet, tai jollei tietojen käsittely ole tarpeen oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 
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